
 
 

Referat FAU-møte Fridalen skule 
 

Dato: 23.02.2022 kl. 19-21  
Foreldrerådets arbeidsutvalg  

 
Stad: Filmsalen skulen (fysisk møte) 

 
Tilstades: 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 3c, 3d, 4a, 4d, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenning av innkalling: ok 
 

2. Godkjenning av referat frå FAU-møte 26. jan 2022: ok 
 

3. Rektors hjørne  
• Økonomi: Fridalen skole starter med 656.000 kroner i minus 
      dette året. Må spare på div. som f.eks chromebook´er, fotballer, m.m. 
 
• Samarbeidspartnere 2022/2023: 

Høyskolen på Vestlandet: hele personalet skal sammen med Slettebakken 
skole ta etterutdanning/videreutdanning. 
Papillon: ideell organisasjon med undervisningsopplegg: «Eg e meg».                                                           
Raftostiftelsen: Prosjekt mellom Raftostiftelsen og 6. trinn ved Fridalen skole 
ang Holocaust. Bakgrunnen er at 25.11.1942  ble en gutt på 14 år hentet fra 
et klasserom på Fridalen skole og sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz.  

 
• Skolebygg: Bestemt og bestilt arkitekt, men venter på igangsettelsesvedtak. 

 
• Hjertesone: Skolen skal ha møte med hjertesonegruppe 24. mars. 

 
• Natteravn: Møte 10. mars. 

 
• Spm fra representant hvordan det går ang Fløibanen: det letes etter penger 

til montering/flytting og bruk/vedlikehold. 
 
 

4. Orientering om forslag om skulehage v/ Marianne Holvik 
Det er lagt fram forslag om ein felles skulehage/parsell for elevar ved Fridalen skule, 
der ansvaret evt kan delast mellom skulen og FAU. Vi opner for diskusjon og ide-
myldring.  Pga av forfall blir denne saken utsatt til neste møte. 



 
5. Orientering frå arbeidsgruppe Kurs og kultur v/Vegard Markhus 

• Status for påmelding til vårens kurs: 136 søknader totalt, 9 søkte om gratis 
plass, de stilte på lik linje som de andre og 6 av disse fikk plass. Stort sett fullt 
på alle gruppene, og litt venteliste. Det blir trukket mellom alle som har søkt 
på de forskjellige gruppene, ikke etter når de har søkt. Plasstilbud er sendt ut 
og de fleste har tatt imot plass. Kursene starter uken etter vinterferien. FAU-
arbeidsgruppen er åpen for tips til nye kurs eller kursholdere.  

• Mail fra forelder før møtet ang kurs: Innspill ang kurs inn mot 
håndverk/sying/tre/metall, viktig med bredde i tilbudet. Viktig med alternativ 
til fotball. Barn kan føle at de blir utenfor om de ikke ønsker å spille fotball. 
Rektor hadde forslag om at alle aktører i området blir invitert til skolen på 
kveldstid etter sommeren, der de kan informere foreldre og barn om 
aktiviteten/tilbudet, evt kan barna få prøve seg.  

• Skolens nettside: Her ligger info ang aktører og div aktiviteter i nærområdet. 
Lenke til denne på FAU sin hjemmeside. 

 
 

6. Orientering frå arbeidsgruppe Psykososialt skulemiljø v/Gjertrud Coutinho  
Oppdatering om foreldremøte nummer to: Snakket med rektor, han ønsker å 
invitere en foreleser som kan ha et fellesinnlegg før vi går i klasser. Vi ønsker dette 
skal komme før påske. Venter på dato fra rektor. Prisforslag fra FAU er 
videreformidlet; FAU vil bidra med inntil kr 5000.  
Hver FAU-kontakt må snakke med kontaktlærer og klassekontakt, og andre foreldre i 
klassen, for at det som tas opp i klassen skal tilpasses situasjonen og alder i den 
respektive klasse. Agenda for hva som kan tas opp i hver klasse er sendt ut i vedlegg 
for referat. Det blir igjen sendt ut agenda når man får dato for møtet. 
Valg av ny FAU representant: Viktig at det blir valgt ny FAU representant for hver 
klasse før sommeren slik at det er klart til høsten. Husk: FAU-representanter (hoved 
og vara) velges for to år av gangen. 
Foreldreundersøkelsen: Oppdatering om foreldreundersøkelsen ift lav svarprosent 
(14%), og om vi kan dra konklusjoner fra denne. Kan egentlig ikke dra konklusjoner 
fra denne undersøkelsen, likevel kan man ane positiv endring mtp svarene på 
undersøkelsen, media, samtaler med foreldre o.l. 
Elevundersøkelsen skal bli tatt opp på SU-møte i mars. 
Kvalitetsoppfølgingsmøte 9. mars: møtet er ment for skolen å vurdere sin egen 
praksis. Skolemiljø: Hva er bra og områder til forbedring. FAU stiller med to 
representanter her, Gjertrud og Velaug. Det ble åpnet for innspill fra FAU-
representanter på møtet- hvordan vi foreldre opplever elevenes læringsmiljø. Ingen 
innspill kom. 
Gatefest i Bøkeparken: Elevrådet som skal arrangere en gatefest i Bøkeparken. De 
ønsker at vi hjelper til, Lisa skulle være med på møtet 4. februar. 
Inn i aktivitet: Psykososial gruppe ønsket å bidra til dette, men usikkert konkret hva 
de skal bidra med. «Inn i aktivitet» må ta kontakt og gi konkret info hva de ønsker at 
gruppen skal bidra med. 
 

7. Orientering frå arbeidsgruppe Fysisk skulemiljø v/Ina Nepstad:  



Hjertesone: Jobbet mest med hjertesoneproblematikken. Planen fungerer ikke. 
Ønsker innspill på hvordan dette kan fungere bedre.  
Trygg skolevei: Gruppen hadde i fjor kommunikasjon med kommunen ang 
fotgjengerovergang i krysset ved Schweigårdsvei/Fridalsveien. Dette ble avvist av 
kommunen da de mente at en fotgjengerovergang ikke ville gjøre veien tryggere. 
FAU synes dette er vanskelig å forstå. Det vurderes om gruppen har kapasitet til å ta 
dette opp igjen med kommunen og evt komme med andre forslag som parkering 
forbudt f.eks 2 billengder før krysset/bedre belysning i dette krysset. Dette krysset er 
veldig farlig for elever!  
 
Utbygging i barnehagens lokaler: Venter på tilbakemelding ang utbygging. Ang 
innspill vedr utnyttelse av skolebygget når bhg skal tilbakeføres: kommunen/skolen 
har planer, FAU blir involvert ved behov.  
 
  

8. Orientering frå SFO-kontakt v/Marianne Holvik 
Intet nytt å melde. 
 

9. Orientering frå 17. mai-komiteen v/Arne Hydle: 
17. maikomité: Flat struktur, alle 4 er ledere. 6D, Ronny Loftås, er e-post-
kontaktperson. Hatt møte med 17. maikomitè 2019. Planlegger et veldig tradisjonelt 
opplegg.  Kanskje det nå er en scene i motsetning til tidligere lastebil. Sponsorer og 
tegnekonkurranse er det første som skjer. Dugnad på skolegården/rundt skolen i 
mai. Kommer brev til foreldre etterhvert. 17. mai er hovedinntektskilden til FAU.   
 
Støtte til årets 7. trinn: Ingen inntekt fra 17. mai-feiring i fjor pga corona. I fjor 
bestemte FAU at det likevel ble gitt 100 kr pr 7. klassing til avslutning/sosial aktivitet 
(til fjorårets 7. klassinger) dersom de bidro med noe som var til glede for de andre 
klassene. FAU har noe penger på bok. Enighet i FAU om at vi også i år skal tilby årets 
7. klassinger å kunne tjene disse pengene. Velaug informerer rektor og avd.leder, 
som informerer videre til kontaktlærere. 
 
 

10. Eventuelt:  
- Dato for gatefest? Ikke avklart enda, men bør ikke komme for tett opp til andre 

arrangement, som 17. mai. Starten på juni kan være et godt tidspunkt. 
 
 
Mvh 
FAU-leiar for Fridalen skule 
Velaug Myrseth Oltedal 
 
E-post: velaug.myrseth@gmail.com 
Mob: 41649997 
 


